Fundargerð

Íþróttafélagið Höttur
1. Skipulag fundar
Heiti fundar:
Fundarstjóri:
Fundarritari:

9. fundur Aðalstjórnar
Davíð Þór Sigurðarson
Davíð Þór Sigurðarson

Dagsetning: 07.09. 2010
Staður: Hettan

Þátttakendur:
Davíð Þór Sigurðarson, formaður aðalstjórnar
Bylgja Borgþórsdóttir, gjaldkeri aðalstjórnar
Anna Alexandersdóttir, formaður fimleikadeildar
Auður Vala Gunnarsdóttir, þjálfari
fimleikadeildar
Elínborg Valsdóttir, formaður Blakdeildar
Magnús Jónsson, staðgengill fótboltadeildar

Magnús Ásmundsson, formaður
körfuboltadeildar
Viggó Skúlason, þjálfari körfuboltadeildar
Jóney Jónsdóttir, formaður Frjálsíþróttadeildar
Karen Erla Erlingsdóttir, tómstundafulltrúi EGS
Fanney Bóasdóttir, formaður sunddeildar

Fjarverandi:
Mekkin Bjarnadóttir, ritari aðalstjórnar

2. Markmið fundar
Markmið fundarins er að fara yfir töfluúthlutun 2010.

3. Fundardagskrá
Fundarefni
Umræður um tímaúthlutun
Kennitala fyrir frjálsíþróttadeild og uppgjör deilda við ÚÍA
Posamál
Bókhaldskerfi

Stjórnandi
umræðu
Davíð
Davíð
Davíð
Davíð

Tími (mín)
30
5
5
5

4. Helstu umræður
Úthlutun tíma í íþróttahúsi
Umræður áttu sér stað um úthlutun tíma og deildir vilja allar fleiri tíma en úthlutað er. Rætt er um
skiptingu á húsi en þegar reynt er að bjóða það hefur það gengið illa. Rætt er um að byrja að raða
niður töflu fyrr á næsta ári. Karen Erla ítrekar að nýting á íþróttahúsum í sveitarfélaginu sé ekki nógu
góð. Rætt er um að ef golfdýna verður keypt fyrir fimleikadeild sé hægt að koma hluta af æfingum í
íþróttahúsinu í Fellabæ.

Blaðsíða 1 af 2

Fundargerð

Íþróttafélagið Höttur
Posamál
Ákveðið var á fundi framkvæmdastjórnar 2. September 2010 að bjóða deildum að taka yfir rekstur á
posa félagsins. Engin deild sýnir þessu áhuga og er ákveðið að segja upp samningi við Skyggni. Davíð
gengur í það mál.

Kennitala Frjálsíþróttadeildar og uppgjör við ÚÍA
Davíð ítrekar að kennitala sér stofnuð fyrir frjálsíþróttadeild Hattar. Jóney mun klára málið.
Davíð setur fram að uppgjör við ÚÍA fyrir deildir sé óklárað vegna til dæmis þátttakenda á ÚÍA móti.
Davíð sér um að ganga í að klára það uppgjör.

Bókhaldskerfi
Davíð ítrekar að Höttur skuli kaupa sér bókhaldskerfi og að deildir nýti sér það.
Davíð að klára skoðun á kostnaði við uppsetningu á kerfi.

5. Helstu ákvarðanir/niðurstöður
Tímaúthlutun næsta árs verði gerð fyrr og allar deildir boðaðar á fund til þess.
Davíð þakkar Karen Erlu kærlega fyrir að sitja fundinn og mun hún verða boðuð oftar á fundi til
framtíðar til að formenn deilda hafi aðgang að íþrótta og tómstundafulltrúa sveitarfélagsins.

6. Aðgerðalisti
Hvað

Hver

Segja upp samningi við Skyggni
Stofna kennitölu frjálsíþróttadeildar
Skoða kostnað við bókhaldskerfi

Davíð
Jóney
Davíð

Fundi slitið kl 21:30.
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Í samvinnu
við

Dags.
01.11.2010
15.10.2010
01.11.2010

